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ال بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا محًد كثًريا طيًبا، كام حيب ربنا ويرىض وأشهد أن 

ه  إ إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممًدا عبد اهللا ورسوله صىل اهللا عليه وعىل آ

  ...وأصحابه وسلم تسليًام كثًريا إىل يوم الدين، ثم أما بعد 

  . أول كتاب البيع، أن املعقود عليه ثالثة أشياءمر معنا يف أول باب البيع، أو يف

واستحضارك هلذه األشياء الثالثة مهٌم عند نظرك يف هذا الباب أعني باب اإلجارة، إذ 

  :املعقود عليه ثالثة أشياء

  .إما أن يكون عينًا، وإما أن يكون منفعة، وإما أن يكون اختصاًصا

منفعته، وإنام جتوز هبته، وجيوز بيعه عىل ومر معنا أن االختصاص ال جيوز بيع عينه وال 

 إن شاء اهللاسبيل التبع ال عىل سبيل االنفراد، وتكلمنا عنه هناك يف باب البيع، وسيأيت معنا 

  .-أجلكم اهللا–من كالم املصنف بعًضا من صور االختصاص يف حمله، وهو الكلب 

  .ومها العني واملنفعة: بقي عندنا أمران من املعقود عليهام

ارة يكون العقد عىل العني واملنفعة مًعا، وهو البيع، وتارة يكون عىل العني دون وت

ًضا بيع يف بعض صوره، كالعني املوىص بمنفعتها ألحد فيجوز املعاوضة عىل  املنفعة، وهو أ

عىل الرواية الثانية، وسيأيت احلديث عنهم يف كتاب ...عينها دون منفعتها، ومثل العمرة 

  .اهلبة

األمر األول قد يكون العقد عىل العني واملنفعة مًعا، أو عىل العني وحدها دون  إًذا

  .املنفعة، فيام تكون املنفعة منفكة عن العني، ويسمى العقد حينئذ بيًعا

  



 

   
 

 

.....................................................................................  

  .، إن كان العقد عىل املنفعة دون العنيىل املنفعة دون العنيوإن كان العقد ع: انتبه معي

  :إن له حالتني: فنقول

إن كانت املنفعة حمددة باملدة، أو بالقدر، فإهنا حينئذ تسمى عقد إجارة، : احلالة األوىل

يد يف أمر  يد، فقد أجاز فقهاؤنا بيع املنفعة عىل سبيل التأ وإن كانت املنفعة عىل سبيل التأ

ة واحد  ايض، والذي يتذكره فإنه يكون حينئذ عرف مسأ فقط، ذكرناه يف الدرس قبل ا

ال جيوز بيع املنفعة عىل : إذ فقهاؤنا يقولوندقيقة يف الفقه إذ فقهاؤنا يقولون، لن أسأل فيه، 

ا قلنا ة يف باب الصلح،  يد إال يف العقار وحده، وذكرنا هذه املسأ جيوز فتح : سبيل التأ

ار، وممر يف طريق، وممر يف أرض، فإن كان مؤقًتا فهو إجارة، وإن كان مؤبًدا باب يف جد

  .فبيع

  :إًذا انتبه هلذه القاعدة الدقيقة جًدا، وهي

يد إال يف العقار فقط: أن فقهاءنا يقولون   .ال جيوز بيع املنفعة عىل سبيل التأ

العقار وحده، وما نعم يف صورة أخرى لكنها نادرة، ال أريد أن أذكرها، لكن إال يف 

عدى ذلك فال جيوز بيع املنفعة إال حمددة املدة، أو القدر، ال بد أن تكون حمددة باملدة أو 

  .القدر، وحينئذ فبيع املنفعة املحددة باملدة والقدر نسميه عقد إجارة

إًذا افهم معي ما هو عقد اإلجارة، عقد اإلجارة هو بيع املنفعة دون العني، برشط أن 

  .املنفعة معلومة مقدرة كام سيأيت يف رشوط املصنف بعد قليلتكون 

  



 

  
 

  ...................................................................... رشوطها ثالثة

وهذا التعريف أو احلد الذي ذكرت لك قبل قليل، كل مجلة منه جعلنا هلا مقابًال 

ه إما أن يكون بيًعا أو اختصاًصا أو نحو ذلك وسيأيت تفصيل الرشوط من كالم  وعرفنا أ

  .املصنف

  .»رشوطها ثالثة«: قال رمحه اهللا

ورشوط اإلجارة ثالثة، وهذه : ، أي»ورشوطها«: يقول املصنف رمحة اهللا عليه

عها،  وا الرشوط الثالثة ليست عىل سبيل احلرص بل إن هناك رشوًطا غريها يف بعض أ

نقسم إىل قسمني، وكل واحد من هذين القسمني له ولذلك سيأيت يف كالم املصنف أهنا ت

  .رشوط ختصه

كل عقد من عقود اإلجارة فإنه تشرتط فيه : ، أي»رشوطها ثالثة«: إًذا قول املصنف هنا

  .هذه الرشوط الثالثة وقد يشرتط معها غريها

ه ينفى رش»ثالثة«: إًذا فقوله ط ال مفهوم للعد هنا، هنا ال مفهوم للعدد، مفهوم العدد أ

إهنا ثالثة، : ما زاد عن الثالثة، ال نقول هنا املصنف ال مفهوم لعدد هنا، وإنام هنا قال

عها وا   .وسيأيت غريها يف بعض أ

واب الفقه، إنام الدليل عىل  ومر معنا دائًام أن كل رشوط يوردها الفقهاء لكل باب من أ

ء النصوص الرشعية، فقد استقرأوا عية واملعاين الكلية، النصوص الرش هذه الرشوط استقرا

ه تدل عىل هذه الرشوط   .فوجدوا أ

  

  



 

   
 

 

  ......................................................األجرة ومعرفةاملنفعة معرفة 

وذلك ألن املنفعة هي املعقود عليها،  »معرفة املنفعة«: أول رشط من هذه الرشوط قال

جيب أن تعلم هذه اجلملة أن املنفعة هي املعقود عليها، ولذلك فإن عدًدا من الصور ُخيتلف 

  :ما هي املعقود عليه فيه، فعىل سبيل املثال

فنقول إن املعقود عليه هو الولد، والرضع مع،  نأالِض ي ترضعه تا نأيت للولد ال

الولد، وليس جيب معرفة مقدار احلليب، احلليب واللبن ليس معقوًدا فحينئذ جيب معرفة 

عليه، ولذلك عندما نقول معرفة املنفعة يتفرع عليها الكثري من املسائل الدقيقة، التي ربام لو 

د هبا، يعني لو  أخل طالب العلم يف معرفة املنفعة ألخل يف ضبط العقد، معرفة املنفعة ما املرا

لسكنى أم استأجرها أن امرًئ استأجر ع ا؟ أ ينًا، فيجب أن يعرف استأجر هذه العني 

  .ألجل أن جيعلها مصنع

ر، وقد  من استأجر دابة، فقد يستأجر هذه الدابة أو السيارة للركوب، يوصله مشوا

يستخدمها جلر يشء آخر، وقد يستخدمها لتحميل بضاعة، فاملنفعة املستخدمة للعني 

  ة املنفعة مل؟خمتلفة، إًذا ال بد من معرف

ألن املنفعة إذا مل ُتعرف فإنه يكون سبًبا لوجود اخلصومة والنزاع، وقد أمر اهللا جل 

  .وعال يف البيوع بمعرفة املعقود عليه، ومر معنا أن اإلجارة بيع للمنفعة فتأخذ حكمها

، كون األجرة جيب معرفتها يف عقد اإلجارة هذا ما اتفق عليه »األجرة ومعرفة«: قال

ا ذكره ابن القيم، أن معرفة  أهل العلم، بل قد قال املصنف يف كتابه هتذيب الكالم، تبًعا 

األجرة يف باب اإلجارة آكد من معرفة األجرة يف باب البيع، وذلك ألن األجرة املعقود عليه 

المنفعة من جهة، ومال من جهة أخ   .رى، فتأكد معرفة ا



 

  
 

...................................................................................  

ألن املنفعة يف الغالب ال يمكن ضبط تقويمها بامل، فتختلف باختالف األزمان، 

تلف بخالف األعيان عندما نقول يف البيوعات، فنرجع لقيمة املثل، هنا ال قيمة للمثل خت

  .باختالف األوقات واحلاجات

ولذلك ذكر العلامء أن معرفة األجرة، يف باب اإلجارة مهم جًدا بل هو آكد من باب 

  .البيع

  :وبناء عىل ذلك انتبه معي

إن األجرة ُيتساهل يف ثمنها، أكثر من التساهل يف : حينام جاء بعض الناس، فقال

عىل ذلك التعاقد بالسعر املتغري، مثل السايرب والاليرب  معرفة املبيع، نقول أخطأت، وبنوا 

احوه يف اإلجارات، ظنًا منهم أن اإلجارة يتوسع يف  وغريها، فقد منعوا منه يف البيوعات وأ

  .اجلهالة بالثمن، وليس ذلك كذلك، بل جيب معرفة الثمن

  تى نتساهل بمعرفة الثمن يف األجرة؟إًذا جيب معرفة الثمن، م

  :ث صور، هي التي نتساهل فيهاعندنا ثال

ة، كيف؟: احلالة األوىل   يف اإلجارة املجزأ

استأجرهتا سنة، : وكل شهر بامئة، أو قال: شخص استأجر من آخر داًرا ملدة سنة، قال

  .هذا الشهر بامئة

ه قدر األجرة بالشهر،  ه يف الشهر القادم، انتهى العقد األول، أل إًذا معنى ذلك أ

ينئذ جيوز الزيادة يف الشهر القادم، وإال فإنه ال ينعقد إال بمعرفة الثمن، فانتهى العقد، فح

  .هذا صورة
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  .ما جرت العادة بتقديره: قالوا : الصورة الثانية

  :مثال ذلك

، ويذهب به إىل الطاحن الذي يطحن يكون عنده  اإن املرء أحيانً : قالوا  احلب، حب ُبرٍّ

ه جرت  اذا؟ أل احلب، فيعطيه إياه، وال يقول كم أجرة الطحن، ما يتفق وإياه عىل األجرة، 

العادة العرف عندنا، أن الطحن الكيلو بريال أو بنصف ريال، غالًبا بريال، مثال الكيلو أو 

ىل ثمن معني، ومثله من أعطى القامش الصاع بريال، فجرت عرف املحالت التجارية ع

ه ربام السوق يف البلد أكثر من للخياط ، وقد جرى عرف أهل البلد أو أهل السوق، أل

سوق، وقد جرى عرف أهل ذلك السوق، عىل أن خياطة الثوب أو القميص الذي نلبسه 

تني، لنقل بأربعني ريال كام هو العرف عندنا اآلن مثال اآلن زاد أصبح بخمسني أو بس

  .مرده إىل العرف: فحينئذ نقول

ه جيوز التعاقد من غري معرفة الثمن، إذا جرى عرف  إًذا الصورة الثانية التي يستثنى أ

عام منضبط بذلك، ال بد أن يكون منضبًطا فاملحالت ال خيتلف سعرها، وأن يكون عاًما 

زيت السيارة، عندما تأيت  بني أهل السوق، وهذا له أمثلة كثرية جًدا جًدا جًدا، حتى يف تغيري

إىل صاحب حمل وتعطيه الزيت وتقول له غري يل، جرى عرف أصحاب املحالت التغيري 

ألهنا أجرة فقط عملية بمبلغ معني، وهكذا، ما جرى العرف به فإنه جيوز، ألن املعروف 

  .عرًفا كاملنصوص

  

  



 

  
 

  ................................................................. وكون النفع مباحا

الضئر أو الضئر إذا : الذي جاء استثناؤه بنص كتاب اهللا عز وجل، قالوا : األمر الثالث

هبا فقط،  َوَعَىل {أرادت أن ترضع الولد، فإن الضئر جيوز أن تأخذ األجرة بطعامها ورشا

ْوُلوِد َلُه ِرْزُقُهنَّ َوكِْسَوُهتُنَّ  أن تكون أجرته األكل  ، فيجوز للضئر]٢٣٣:البقرة[ }اْملَ

  .والرشب فقط، واضح

واألكل والرشب خيتلف الناس، فقد تأكل فاطمة، أو تأكل فاطمة أكثر مما تأكله زينب، 

 فالنساء خمتلفات، ومع ذلك استثني هذا احلال فقط، وهو الضئر التي ُترضع الولد، لوروده

 عنهم، وكثري من يف كتاب اهللا جل وعال، وقاسى عليه الصحابة كعمر وعيل ريض اهللا

ء الذين يعملون، فيجوز عندهم أن تستأجر األجري بملئ بطنه   .الصحابة، مجيع األجرا

ك تأكل وترشب اليوم فقط، هذا : فتقول اعمل عندي اليوم يف املزرعة يف مقابل أ

لقضاء الصحابة به، وإحلاًقا بالظئر، وما عدا هذه الصور : يقولون جيوز، ما الدليل؟ قالوا 

  .ث فإنه ال بد من معرفة األجرة وإال فيحرمالثال

  .أو فينعقد العقد أو فال ينعقد العقد صحيًحا

ه  »مباحا النفع وكون«: قال يشرتط أن تكون منفعة العني مباحة، إذ بعض يعني أ

ن الكاهن -صىل اهللا عليه وسلم-املنافع حمرمة، كام هنى النبي    .عن حلوا

الكاهن الذي يتكهن للناس، ومثل الكاهن أو يأخذ حكم الكاهن وإن كان ليس 

كاهنًا، الذي يقرأ اخلطوط يف اليد، أو يقرأ الفنجان، وفقهاؤنا يفرقون بني الكاهن وبني 

الساحر، وبني الذي يقرأ الفنجان، فالساحر حده الردة والكفر، فإنه يقتل، بينام الكاهن ليس 

ه يتكه   .يف باب الردة إن شاء اهللان، وسيأيت حده الردة أل



 

   
 

 

ء دون يستوىف   ............................................................... األجزا

الذي تكهنه وظنه منفعة، ال جيوز أخذ األجرة عليها ألن النفع حمرم،  فالكاهن هذا هذا

هنى عن مهر البغي، فالبغي عندما آجرت بضعها وهو  - صىل اهللا عليه وسلم-كام أن النبي 

  .الزنا، فإن هذا حمرم، فإنه حينئذ ال جيوز

 عنده لو أن رجًال : عنده يشء حمرم، حمرم اكتسابه مثل ًئ أو كذلك يقولون لو أن امر

حيلٌّ يلبسه، هذا احليل الذي يلبسه، حمرم عليه، فيحرم عليه أن يعريه أن يؤجره لرجل يلبسه 

كذلك، فال جيوز إعارة احليل الذهب للرجل اللبس ألهنا منفعة حمرمة عىل الرجل فقد تكون 

ة وحمرمة عىل الرجل، وهذه أمثلتها كثرية جًدا من صور النفع املباح والنفع  مباحة للمرأ

  .املحرم

  .»األجزاء دون يستوىف«: قال

ء، جعل املصنف هذا : قال ومن رشط هذه املنفعة أن تكون تستوىف دون األجزا

  الرشط داخًال يف الرشط السابق، ما معنى هذا اليشء؟

من استأجر من آخر داًرا ليسكنها، فإنه إذا سكن الدار بقيت الدار بجدراهنا وأعمدهتا 

ء ولكن املنفعة تستوىف، لكن من استأجر من آخر تفاحة ليأكلها، وسقفها، هذا باقية األجز ا

ه ال  ء كلها، بحيث أ استأجر تفاحة ليأكلها، ال يمكن أن تؤكل التفاحة إال بإتالف األجزا

يبقى من األجزاء يشء، فنقول حينئذ هذا العقد ال يسمى عقد إجارة، وإنام نسميه عىل 

عربة باللفظ، وإن سميته إجارة فينقلب إىل كونه  الصحيح من املذهب نسميه عقد بيع، وال

  .عقد بيع، وحينئذ يأخذ سائر أحكام البيع

  اذا قلت عىل الصحيح من املذهب؟



 

  
 

إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة  عينه بقاء مع به االنتفاع أمكن ما كل إجارة فتصح

  ..............................................................................ملحل معني 

ه ال يكون عقًدا منعقًدا، فحينئذ يلزم رد : ألن بعض الفقهاء يقولون إنه يكون عقًدا، أ

نا نسعى لتصحيح العقود،  العني، وليست له القيمة، بل ينشئان عقًدا جديًدا، والصحيح أ

  .ائناوهذه قاعدة فقه

  .فحينئذ نقلب العقد إىل البيع، فيكون بيًعا

  .» عينه بقاء مع به االنتفاع أمكن ما كل إجارة فتصح «: قال

ه يصح إجارة كل ما أمكن االنتفاع به مع  نعم هذا هو ما ذكره املصنف قبل قليل، أ

  .بقاء عينه، مثل السيارات، والبيوت واألقالم، واحلُيل وسائر األشياء التي يمكن االنتفاع هبا

إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة ملحل معني أو قدرت باألمد وإن طال حيث  «: قال

  .»كان يغلب الظن بقاء العني

ركزوا معي يف األلفاظ –هنا أراد املصنف رمحة اهللا عليه، أن يبني لنا أن إجارة العني 

  .إجارة عني وإجارة منفعة: أن إجارة العني سيأيت معنا أن اإلجارة نوعني -التي أقوهلا

  :إن إجارة العني تنقسم إىل قسمني: أراد املصنف أن يقول

  .بالعملإجارة عني مقدرة منفعتها : القسم األول

  .إجارة عني مقدرة منفعتها باملدة: والنوع الثاين

  .نأخذها نوًعا، نأخذ النوع األول ثم الثاين

  



 

   
 

 

  ........................................................... وإن طال أو قدرت باألمد

ن ، جيوز للمرء أ» إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة ملحل معني« : يقول الشيخ

يستأجر عينًا معينة، كالسيارة إذا قدرت بعمل، وهو إيصال إىل املكان الفالين، أو يستأجر 

آدمي ألن اآلدمي عني، يقول استأجرت فالًنا اآلدمي ليخيط يل أو ليبني يل جداًرا أو ليخيط 

يل ثوًبا، فهذه إجارة عني، تشمل اآلدمي، تشمل الدابة، تشمل نحو ذلك، إىل إنجاز عمل 

فحينئذ يكون املنفعة مقدرة بالعمل، فإن مل تستوىف العمل كامًال، فإن عقد اإلجارة ال  معني،

ر، وهذه مهم أن تعلم بام قدرت اإلجارة يف العني   .يكون مرتتًبا عليه كامل األ

النوع الثاين، طبًعا النوع الثاين مني هذه اجلملة، وإنام هو من كالم : ثم قال الشيخ

مقدرة إجارة عني : أن إجارة العني، القسم الثاين: أي »رت باألمد أو قد «: املصنف، قال

ة »أو قدرت باألمد«: باألمد أو بالزمن، طيب انظروا معي، قول املصنف ، عندنا هنا مسأ

معرفة األمد ومعرفة  :مهمة ال بد أن نعرفها، وهو أن التقدير باألمد، ال بد فيه من أمرين

  .ابتدائه

ه شهر، أو أسبوع، أو سنة، ومعرفة ابتدائه ال بد من معرفة األمد،   .أ

  .نأخذها مجلة مجلة

معرفة األمد حيدد، إما بيوم أو بأسبوع أو بشهر أو غري ذلك، وهنا تكلم العلامء عن 

بعض األلفاظ، وهذه األلفاظ فرسوها يف هذا املحل، أذكر بعضها وال أذكرها مجيًعا، مثال 

  :ذلك

  

  



 

  
 

....................................................................................  

إذا قال رجل آلخر، استأجرت هذه العني أسبوًعا فكم يكون من يوم؟ سبعة، طيب 

، قالوا  فإن كان بدأ التعاقد يف رأس الشهر اهلجري أو القمري أو امليالدي : وإن قال شهًرا

  .ب ما تعاقد عليهالشميس، فإن الشهر يكون بتامم ذلك الشهر، بحس

وأما إن كان التعاقد أي ابتداء املدة، ليس يف األول، وإنام يف الوسط من اليوم الثاين إىل 

  .األخري، فإن الشهر حينئذ يكون معناه ثالثون يوًما، يكون معناه ثالثني يوًما

  .إًذا خيتلف عندهم حتديد األمد إذا قيل شهًرا بوقت االبتداء

طيب، القيد الثاين، قلنا إذا قدر باألمد، األمد مقداره  وايش؟ وابتداؤه، ما معنى 

  .ابتداؤه؟ يعني متى يبتدئ عقد اإلجارة

جيوز عقد اإلجارة من حني التعاقد مبارشة، وهذا هو : الفقهاء رمحة اهللا عليهم يقولون

ئ العقد من حني األصل والغالب يف العقود، من حني يستأجر امرئ من آخر شيئًا يبتد

  .التلفظ بالعقد، هذا هو الغالب

، فيقول يبدأ العقد أول  واحلالة الثانية، وجيوز ذلك، أن يكون ابتداء العقد مؤخًرا

  .الشهر القادم، بتاريخ كذا وكذا، جيوز ذلك وجيوز الثاين

ة،  لو قال رجل آلخر، استأجرت منك هذه الغرفة طيب انظروا معي عندي مسأ

كم معلومة باألمد شهًرا، هل هذ ا العقد تكون املنفعة فيه معلومة أم ليست بمعلومة؟ ما رأ

  .هنا، معلومة األمد قدًرا، لكنها ليست معلومة ابتداء، أحسنت

  



 

   
 

 

...................................................................................  

إن هذا العقد غري صحيح، وقال : يقول وهلذا قال فقهاؤنا كالفتوحي صاحب املنتهى،

صاحب اإلقناع الشيخ موسى، بل العقد صحيح برشط، أن يكون ابتداء العقد من حني 

اآلن، إذا ما بدؤوا اآلن إًذا العقد باطل ألن الشهر قد يكون بعد سنة،  ُئ التعاقد، يعني يبتد

اًجا للعني يف هذا بعد عرشين سنة، وحينئذ ترتفع األسعار وتنقص، قد يكون الرجل حمت

  .الوقت، فيكون الرضر فيها كبري جًدا

إًذا جزء كبري مم يتعلق بمعرفة األمد، ومعرفة املنفعة، ما رده إىل العرف، وما رده إىل 

  .التلفظ، اجلملة الثانية

، وإن »توإنطال«: هذا الكالم كله من كالم املصنف، أو قدرت باألمد، يقول الشيخ

طالت من مفردات فقهائنا، ومعنى املفردات أي أهنا انفردوا هبا عند غريهم، أهنم يرون 

فوا فيها مؤلفات مفردة، كالصاحلي وغريه، وهذا العمل عليه  جواز اإلجارة الطويلة، وقد أ

  .اآلن يف أغلب بلدان املسلمني أخذوا هبذا القول، وهو أن اإلجارة الطويلة جتوز

أن يقول آلخر استأجرت منك البيت سنة،  ءارة الطويلة؟ جيوز للمرما معنى اإلج

، وعرشين، ومخسني ومائة، وتوجد عقارات هنا، بجانب املسجد احلرام  وسنتني وعًرشا

مؤجرة ملدة مائة سنة، ومل تنقيض بعد مر عىل بعضها انتهت وبعضها مل ينتهي إىل اآلن، بقي 

  .عليها مدة قليلة

ه ال يوجد يف الرشع ما يمنع منها،  إًذا اإلجارة الطويلة فكام جتوز اإلجارة صحيحة، أل

  .القصرية فتجوز اإلجارة الطويلة

  



 

  
 

  ...................................................حيث كان يغلب الظن بقاء العني

ا اإلجارة الطويلة أحياًنا تكون وعًدا، وأحياًنا تكون عقًدا، فتكون عقدً : لكن انتبه معي

ت بكذا، وتقسط عيل يف كل سنة كذا، حينئذ  إذا قلت أجرتك هذه العني ملدة عرش سنوا

  .يكون اإلجارة طويلة وقسطت األجرة يف كل سنة

، ويمكن أن : وأحياًنا تكون وعًدا، مثل ماذا؟ يقول أجرتك هذه العني سنة، أو شهًرا

 السنة التي بعدها، حينئذ يكون جيدد العقد يف السنة التي بعدها، أو ويتجدد العقد تلقائيًا يف

هذا وعًدا بالتجديد وليس عقًدا طويل األمد، إًذا صيغة العقد هذه مهمة جًدا ملعرفة العقد 

  .أهو إجارة طويلة أم قصرية، ما هي املنفعة ما هي األجرة، وهكذا

ذكره فقهاؤنا يف اإلجارة ، هذا قيد »حيث كان يغلب الظن بقاء العني «: يقول الشيخ

إن اإلجارة الطويلة ما تكون إال فيام تبقى فهي العني، كالعقارات واملزارع، : الطويلة يقولون

ولذلك هناك سرب، ومعنى السربة أهنا تؤجر مدة طويلة جًدا، بعض الفقهاء ال جييزوا ذلك 

  .إال يف الوقف، نقول ال جتوز يف الوقف ويف ملك األعيان

ه حتى وإن مات املؤجر فإن الورثة ال جيوز هلم فسخ هذه اإلجارة الطويلة،  وسيأيت أ

ولكن أحياًن قد يؤجر رجًال أرًضا، ويأخذ األجرة يف حياته، وال يعود امللكية العني مع 

ناؤه يكونون مالكني للعني دون املنفعة، ألن العني مؤجرة،  نائه، ألن أ ناء أ املنفعة إال أل

  .تنتهي مدة اإلجارة، وتطول مائة سنة وأكثر ني دون، حتىمالكني للع نفيكونو

  

  

  



 

   
 

 

  ............................................... األول عىل عني رضبان واإلجارةفصل 

بدأ يتكلم املصنف يف هذا الفصل، عن نوعي اإلجارة، باعتبار املعقود عليه، املعقود 

ن اثنني، إما أن يكون معقوًدا عىل عني، وإما أن تكون عليه يف اإلجارة ال خيرج عن واحد م

  .اإلجارة معقودة عىل منفعة

عن والفقهاء يقولون من باب ربط السابق بالالحق، املعقود عىل عني، اآلن سيتكلم  

  :املصنف قبل قليل ينقسم إىل قسمني

  .عني ُعرفت منفعتها بالعمل، وعني عرفت عينها باألمد

درس؟ قبل عرش دقائق، انتبهوا معي، اإلجارة باعتبار املعقود  متى قلنا هذا؟ قبل كم

إجارة عني وإجارة منفعة، وإجارة العني تنقسم باعتبار كيفية معرفة : عليه تنقسم إىل قسمني

عمل مقدر عني مقدرة بالعمل، وإجارة عني مقدرة باألمد : منفعة هذه العني إىل قسمني

  .والوقت

م الثالثة انحل عليك أغلب التقسيامت يف باب إذا عرفت ذلك وأن هذه األقسا

اإلجارة، ألن كل عقود اإلجارة ترجع إىل هذه األقسام الثالثة، ولكل واحد قيوده، 

  .ورشوطه

، »عىل عني أو منفعة«قسامن، : أي »اإلجارة رضبان«: نبدأ بكالم املصنف، يقول الشيخ

  .»عىل عني«: األول قال

ة عىل منفعة عني، ألن العني العقد يف اإلجارة عىل اإلجار: قول املصنف عىل عني، أي

  .منفعتها، ويف البيع عىل ذات العني



 

  
 

...................................................................................  

ت طالب علم، وتعلم  ك أ املصنف مل حذف عبارة عىل نفع العني، أو منفعة العني؟ أل

  .أن اإلجارة إنام حملها عىل ايش؟ عىل املنافع وليس عىل العني ذاهتا

اعرف يا طالب العلم أن املعقود عليه هو منفعة العني، منفعة  إًذا فأراد أن يقول لك

هذه العني، فتحدد العني، عرب املصنف بالعني لتشمل كل عني، فقد تكون العني آدمًيا، وقد 

  .تكون العني غري اآلدمي، كالكرايس واللواقط، والبنيان، وغري ذلك

سب يف هذه العني رشوط، أورد املصنف قبل ذلك رشطً ولكن يشرتط  ا، كان األ

للمصنف أن يؤخر هذا الرشط هنا وهو األحسن، لكن أرجع وأكرر ذلك الرشط ثم نرجع 

  .للرشوط األخرى التي زادها

اشرتط املصنف قبل ذلك رشًطا وهو ماذا؟ أن يكون استيفاء املنفعة من هذه العني 

ء، هذا ا ئها، يعني مع بقاء العني دون استهالك األجزا لرشط ذكره بدون استهالك أجزا

  .املصنف قبل ذلك، لكن نذكره هنا من باب التأكيد

  .باقي الرشوط تفضل يا شيخ

فات السلم وكيفية السري من فإن كانت موصوفة اشرتط فيها استقصاء ص «: قال

  .»مهالج

طيب يقول الشيخ رمحة اهللا عليه إن هذه العني املعقود عليها، تارة تكون موصوفة، 

  .وتارة تكون معينة

  



 

   
 

 

..................................................................................  

فإن كانت، : خذوا قاعدة يف فهم كتب الفقهاء، دائًام إذا جاءك التنوع، كأن يقول هنا

فإن كان أو فإن كانت، دائًام إذا جاءك أول نوع، انظر لضده أو ألضداده املذكورة هنا وباقي 

  .لكي تفهم اليشءالتقاسيم، 

ا قال إن كانت موصوفة، اعرف مبارشة ما الذي يقابله؟ الذي يقابله معني، : هنا 

يقول الشيخ، إن هذه العني املعقود عليها تارة تكون معينة، وتارة تكون موصوفة، أرضب 

السيارة عني وال موصوفة؟ مثاًال، ثم نأيت لكالم املصنف، رجل استأجر من آخر سيارة، 

عني وال منفعة، استأجرت منك سيارة عني، جيوز أن تقدرها باملدة وجيوز أن تقدرها عفًوا 

  .بالعمل

تقدرها باملدة تقول استأجرت منك السيارة يوم واحد، مكان تأجري السيارات 

  .استئجارها يوم واحد هذا إجارة عني مقدرة بامذا؟ بأمد

يارة تقول أريد منك أن جيوز أن تقدرها بالعمل، فتمر لصاحب الس: النوع الثاين

توصلني إىل املكان الفالين، أو تنقل البضاعة إىل املكان الفالين، هذه مقدرة بامذا؟ بأمد، 

  .بعمل بعمل

من استأجر من آخر سيارة، إما أن يقول له صاحب مكتب تأجري السيارات أجرتك 

له أجرتك سيارة هذه السيارة ويشري عليها، فحينئذ يكون تأجري عني معينة، وإما أن يقول 

من النوع الفالين والصفة الفالنية فحينئذ تكون عينًا موصوفة، فيجوز أن تؤجر العني 

املعينة، وجيوز أن تستأجر العني املوصوفة، جيوز أن تقدرها بأمد وجيوز أن تقدرها بعمل، 

  .وهذا من سامحة الرشع وتيسريه



 

  
 

  ........................... فإن كانت موصوفة اشرتط فيها استقصاء صفات السلم

بدأ يتكلم املصنف هنا فيام لو كانت العني املؤجرة ماذا؟ موصوفة كسيارة مثال أو مثال 

ا تريد؟ فقال كم كرسيً : أريد أن أستأجر منك كرايس، قال: آخر رجل ذهب آلخر وقال

ن هذا من املستأجر أريد عرشة ولكن من هذا النوع، فوصفه له، حينئذ نقول جيوز ذلك، أل

  .املوصوفات، لكن لو قال أجرين هذا الكريس، هذا يصبح معني، وسيأيت احلكم بينهام

  .»صفات السلماشرتط فيها استقصاء «، قال الشيخ »فإن كانت موصوفة«: قال

ه يشرتط يف السلم ذكر كل وصف مؤثر يف الثمن،  نحن تكلمنا هناك يف باب السلم، أ

أو كرية  ؤخذ من هذه العني جيب أن تذكر، السيارة صغريةكل وصف مؤثر يف املنفعة التي ت

نوعها، موديلها، الكريس قديم أو جديد، له يدان، وله هذه ما الذي تسمى هذه؟ تسمى 

كانت له رمانة يف منربه، التي  -صىل اهللا عليه وسلم-رمانة، هلا رمانتان كان رمانة، والنبي 

ها رمانة أم ال   ؟تكون مرتفعة تسمى رمانة، أ

ه يعني صفات تذكر هذه تسمى الصفات التي تورد يف السلم،  كم طول هذا الكريس أ

  .انظروا معي يقول الشيخ يشرتط فيها، استقصاء صفات السلم

طيب، هل جيوز أن نعطيه الصورة فيقول سأعطيك سأؤجرك مثل هذه الصورة؟ مر 

غري املثليات ال جيوز فيها إن : معنا هناك يف باب السلم باب االستذكار أن الفقهاء يقولون

اذا؟ ألن املصنوعات اآلن عندنا دقيقة  ذلك، لكن نقول اآلن، املصنوعات جيوز ذلك، 

جًدا، من دقة هذه املصنوعات فإنه يمكن وصفها، فتقول كريس بالصفة الفالنية، أو 

  .بالصورة الفالنية، وهذا متعلق ببيع النموذج الذي أرشنا له قبل ذلك

  



 

   
 

 

وثةوكيفية السري من مهالج وغريه ال الذكورة    ....... وإن كانت معينة والنوع واأل

ه كان يف القرن احلادي عرش، بل يف العارش واحلادي عرش، ومر معنا  نعم املصنف أل

ه كان يف فلسطني ثم يف دمشق ثم ذهب إىل مرص حتى تويف فيها رمحة اهللا عليه وعىل مجيع  أ

ه يرضب أمثلة كانت موجودة يف زمانه، وعادة الفقهاء أهنم يذكرون  علامء املسلمني، أ

  .األمثلة التي يف زماهنم واملشهورة بني األمصار

: فال بد أن يبني كيف يكون سري تلك الدابة، قال: ذكر املؤلف هنا مثاًال بالدابة، قال

من ركب عىل ناقة، بعض الدواب إذا  الدابة اهلمالجة »ة أو غري مهالجةكأن تكون مهالج«

ركبت عليها إذا مشيت عليها يكون مشيها مرًحيا، ليس خمضخًضا كام تعرب ليس فيه ارتفاًعا 

  .وال نزول، هذه تسمى مهالجة، وبعض الدواب مشيها فيه ارتفاع ونزول، وهكذا

ها ال أن الصالة يف داخل - تذكرون ذكرناها يف باب الصالة-ولذلك ذكر الفقهاء هناك 

تسأل فيها دقائق األمور، ومن دقائق األمور أن ال يقول ريب ارزقني زوجة حسناء ودابة 

فكل األمر إىل اهللا  نافعة، ارزقني زوجة صاحلة ودابة صاحلة أو : مهالجة، وإنام تقول

  .عز وجل، وخاصة يف الصالة

وثة، ألن : إًذا هنا ذكر اهلمالجة وغريها قال وثة غري ال الذكورة واأل الذكورة واأل

  .مؤثرة يف املنفعة

لكن إن كان مؤثًرا فال بد من ذكر ذلك ألن غالًبا النوع غري مؤثر،  »والنوع«: قال

  .النوع

  .»معينة كانت وإن«: قال

  .نعم وإن كانت العني املؤجرة معينة



 

  
 

  .....................................................اشرتط معرفتها والقدرة عىل تسليمها 

واع التعيني، إما »اشرتط معرفتها«: قال ، ال بد من معرفة هذه العني املعينة، بسائر أ

باإلشارة أو باالسم إن كانت مسامة، من صور االسم عندنا اآلن مثال رقم اهليكل ورقم 

اللوحة يف السيارات مثال، أو رقم املنزل، اآلن بالرقم هذا الرقم الذي يكون موحًدا عىل 

مستوى البالد، الرقم هذا ال يوجد يف البلد إال هو، وهو التسجيل العينني، نظام التسجيل 

  .العيني، وهكذا

  .»تسليمها عىل والقدرة«: قال

ومما يشرتط عىل املعينة أن تكون املعينة مم يقدر عىل تسليمه، ألن ما ال يقدر عىل : قال

  . يصح بيع منفعتهتسليمه ال يصح بيعه، أي بيع عينه، فمن باب أوىل ال

كل عني تكون يف ملكك لكنها تكون بيد : مثال غري املقدور عىل تسليمه، قالوا 

، أو تكون ضائعة، فال جيوز تأجري العني الضائعة غاصب، يكون يف واحد غصبها، أو رسقها

  .وال املغصوبة، وال املمنوع من االنتفاع بمنفعتها

ت رئاسة شئون احلرمني واألوقاف، عندنا هنا يف اهلدد بجانب احلر: مثال ذلك م، أ

ت ممنوع من االنتفاع هبا، حينئذ نقول ال : فقالت إن هذه البيوت ستدخل يف احلرم، إًذا أ

يصح، ألن قد الدولة قالت لك خالص رفعت يدك ألن هذا البيت سيدخل يف احلرم، 

ا املسجد، بل ربع كانت ربع هذ -صىل اهللا عليه وسلم- تعلمون أن مكة قديًام يف عهد النبي 

م، بل بني الصفا واملروة  ربعه ربام، وكانت إىل عهد قريب الصفا واملروة خارج املسجد احلرا

  .سنة إىل عام السبعينات هجرًيا ٦٠-٥٠واملسجد كان بينها بيوت إىل قبل 

  



 

   
 

 

  .......................................................وكون املؤجر يملك نفعها 

  .خل كثري من البيوت اآلن يف احلرم، فهذا من باب عدم القدرة عىل التسليمفلذلك د

الفقهاء دقيقون يف تعبريهم، املرء أحياًن  ، شوف»وكون املؤجر يملك نفعها«: قال

يكون مالًك للعني، وأحياًنا يكون مالًكا للعني واملنفعة، وأحياًنا يكون مالًكا للمنفعة فقط، 

  .إًذا ثالث صور

ه مالك للمنفعة،  الذي يكون مالًكا للعني واملنفعة، جيوز له أن يؤجر املنفعة، أل

ن املنفعة، ال جيوز له أن يؤجر املنفعة، مثال من؟ عندي بيت والذي يكون مالًكا العني دو

فأجرت هذا البيت مخس سنوات، منفعة البيت يف مخس سنوات ليست ملكي، فال جيوز يل 

أن أؤجر هذه املنفعة يف السنوات اخلمس، ألين لست مالًكا للمنفعة، ال أملك هذه املنفعة، 

ا مالك للعني دون املنفعة حينئذ فال يص   .ح التأجريفأ

الذي يملك املنفعة وحدها هل جيوز له التأجري؟ نعم، املشهور من : شوف الثالثة

  .من كالم املصنف، لكن نذكره هنا ملناسبته إن شاء اهللاملذهب وسيأيت تفصيله 

أن مالك املنفعة جيوز له، بيع املنفعة وإن مل يأذن املؤجر، فمن استأجر من غريه عينًا، 

فيجوز له أن يؤجرها، علم املؤجر األول أو مل يعلم، أذن أو مل يأذن، لكن سيارة أو بيًتا، 

برشط، هو أن ال يكون قد أجرها بام فيه رضر، أو فيه استيفاء ملنفعة أشد من املنفعة التي 

  .يستوفيها

ئل، فأجرها عىل عزب، العزاب معروف  رجل استأجر بيًتا ليجعلها سكنًا له عوا

الك العني فسخ اإلجارةيفسدون البيت، فحينئذ نق   .ول هذا فيه رضر، فيجوز 

  



 

  
 

..................................................................................  

ولذلك يقول فقهاؤنا لو أن امرًءا اشرتط يف عقد اإلجارة أن املستأجر ال يؤجر العني، 

ألن هذا الرشط خيالف مقتىض : قالوا فإن هذا الرشط عند الفقهاء فاسد، والعقد صحيح، 

  .العقد

خمالف للمقتىض، وخمالف للحقيقة، هذه من : تذكرون قاعدتنا؟ أن الرشوط نوعان

  .الرشوط املخالفة للمقتىض

فيفسد العقد الرشط ويصح العقد، : التي تفسد وحدها دون أصل العقد، فيقولون

  .هذا هو مشهور املذهب

ليها العمل عندنا يف املحاكم، أن هذا الرشط صحيح، ألن والتي ع :وأما الرواية الثانية

هذا الرشط قد تكون فيه غرض ومنفعة للمؤجر، فإذا نص املؤجر عىل أن ال تؤجر هذه 

العني، فأجرها املستأجر بدون إذنه جاز للمؤجر فسخ العقد، هذه الرواية الثانية، وعليها 

  .العمل

اذا؟ لن عليه العمل وخا   .صة يف مكةناسب ذكرها هنا 

فمكة باخلصوص دائًام يوجد فيها هذا الرشط، وهذا الرشط عليه العمل عندنا يف 

ء كان مالًكا العني أو »وكون املؤجر يملك املنفعة«: املحاكم، إًذا معنى قول املصنف ، سوا

  .مالك املنفعة وحدها دون العني ال ننظر مللك العني

ه من مل يكن مالًكا للمنفعة ال  جيوز تأجريه، ألن هذا من باب تأجري مفهوم ذلك أ

الفضويل، مثل ما تكلمنا عن بيع الفضويل وتقدم احلديث عنه، وهو من باب ال تبع ما ليس 

فاظ احلديث   .»ال تبع ما ليس عندك«، وأصحه »ال تبع ما ال متلك«: عندك، ويف بعض أ



 

   
 

 

  ............................................وصحة بيعها سوى حر ووقف وأو ولد 

يقول الشيخ، هذا رشط مهم جًدا، ال بد أن تكون العني مم يصح بيعها، تذكرون قديًام 

أن العقود كلها جتوز إال ما وجد فيه واحد من ثالثة أو أربعة، : يف أول كتاب البيع قلت لكم

بع يدخالن يف عقد واحد إن شئت، أ   .و يف سبب واحدألن الثالث والرا

إما أن تكون حمرمة البيع لعينها، هذا هو حديثنا، أو أن تكون ربا، أو أن تكون غرًرا، 

وبعض أهل العلم يزيد أو أن تكون قامًرا، والقامر والغرر بعضهم يدخلها وبعضهم يفرق 

  .بينهام

ما كان : اينأوهلا ما هو؟ ما ُحّرم بعينه، والث: د جتوز إال هذه األشياء الثالثةكل العقو

  .ما كان غرًرا أو قامًرا: ربا، والثالث

ما حرم بيعه لعينه، فال جتوز إجارته، كل ما حرم بيع عينه، فال جتوز إجارته، مثال 

اذا؟ ألن اخلمر منفعتها باستهالكها، لكن قد يستأجرها  ذلك، اخلمر أصل ال تستأجر 

  .ليقلبها خًال، نقول ال جيوز

م العقد باطل، من استأجر كلًبا، لكن من استأجر خنزيًرا  ملنفعة يرهيا، نقول حرا

هنى عن ثمنه، فال  - صىل اهللا عليه وسلم- الكلب ثبت يف البخاري ثالثة أحاديث، أن النبي 

جيوز بيع الكلب، لكن منفعته اختصاص واالختصاص جيوز التربع به، ويورث، ويكون 

  .ه، لكن ال جيوز بيعه وال جيوز إجارتهللشخص مطلق االنتفاع بالكلب، فيام أجيز االنتفاع ب

كلب حرث، وزرع، وحراسة، وهو : ما الذي جيوز االنتفاع من الكلب؟ ثالثة أشياء

سة الكالب التي جتعل الكتشاف املخدرات، ولغريها يسمى  مقيس عليها، ويقاس من احلرا

  ؟الكالب البوليسية، هذه الكالب الثالثة، هل هي داخلة يف عموم النهي



 

  
 

....................................................................................  

ه ال جيوز بيعها لعموم   ة لكن من باب التنبيه مرة أخرى، املذهب أ ذكرنا هذه املسأ

عن الكلب، وأن االستثناء إنام هو استثناء لالختصاص  -صىل اهللا عليه وسلم-هني النبي 

  .فقط

، قلت لكم لكي حتفظوا هذا االسم ابن اجلبل ابن قايضالثانية، وهو اختيار من  الرواية

ا جاز االنتفاع هبا اختصاًصا جاز بيعها، ألن : قايض اجلبل، ابن قايض اجلبل قال إنه جيوز 

  .هذا ليس اختصاص وإنام هو منفعة، فحينئذ جيوز البيع

ة فيها خالف عىل قولني، عىل ء كان إًذا املسأ  العموم ما عدا الكالب الثالثة، سوا

الكلب كلب يعني يف البيت جيعله يف البيت تربية، أو كان الكلب لغري األمور الثالثة، فال 

جيوز وجًها واحًدا عند فقهاءنا بيعه، وال جيوز وجًها واحًدا ايش؟ إجارته، ما مل جيز بيعه مل 

  .جيز إجارته

ة ثانية   :مسأ

ال أعلم فيه الرخصة، : ملذهب جيوز بيعه أم ال؟ ال جيوز، قال أمحدر معنا، ااملصحف م

إجارة عن الصحابة، فهو إمجاع متقدم عىل أن املصحف ال جيوز بيعه، هل جيوز : أي

املصحف، فقهاؤنا يقولون ال جيوز إجارة املصحف، السنور، ما هو السنور؟ ما تسمعون 

نعم، وأما احلديث : ال؟ فقهاؤنا يقولونالصوت؟ السنور؟ القط، هل جيوز بيع السنور أم 

  .الذي روي يف ذلك فهو منكر قاله أمحد، ال يصح احلديث الذي روي يف السنور

  

  



 

   
 

 

  ....................واشتامهلا عىل النفع املقصود منها فال تصح يف زمنة حلمل وسبخة لزرع 

إًذا من ملك سنوًرا عنده وأراد أن يؤجره ملنفعة، تعرفون أهل احلالل ربام يأيت بالسنور 

بيع التي يف األرض، هل جيوز لك أن تؤجر السنور عىل  ن، ويأكل اجلرا ليأكل له الفئرا

ه جيوز بيعه، فجازت إجارة، وهذا معنى قول املصنف وصح بيعها، فام ال  املشهور، نعم أل

  .ح إجارته، إال أشياء استثناها املصنفيصح بيعه ال يص

ينا    .إن شاء اهللاصيد الكلب نجعله يف األسئلة، سيأيت باب كامل باب الصيد سيأ

ريض اهللا -، فإن احلر ال جيوز بيعه لكن جيوز إجارته، وقد أجر عيل »سوى حر«: قال

ى الن -عنه صىل اهللا عليه -بي نفسه عند هيودي لينزع له دالًءا فأعطاه عىل كل دلٍو مترة، فأ

ه جيوز استئجاره فأكل -وسلم   .معه فدل عىل أ

ه مستثنى»ووقف«: قال   .، الوقف ال جيوز بيعه، لكن جيوز إجارته، أل

، وأم الولد هي التي ترسى هبا مالكها، ثم ولدت من »وأم الولد«: قال: األمر الثالث

ذا أمه والدته تسمى أم ولد ال جيوز استبان فيه خلق آدمي بأن يكون ابن ثامنني يوًما فأكثر، فه

ال   .بيعها وال هبتها وإنام تبقى يف امللك إىل حني العتق فتعتق من رأس ا

ه ال بد أن تكون يف الوقت توجد .»واشتامهلا عىل النفع املقصود منها  «: قال بمعنى أ

  .فيها منفعة، وسيرضب املصنف بعد قليل أمثلة

  .»حلمل وسبخة لزرع  فال تصح يف زمنة «: قال

فال يصح أن املرء يستأجر دابة زمنة، زمنة يعني مريضة هزيلة، ال تستطيع أن : يقول

حتمل شيئًا بالكاد تقوم، فال يصح أن تستأجر زمنة لتحمل، لتحمل شيئًا فوقها، ما تستطيع، 

  .فحينئذ تكون بمثابة عدم القدرة عىل استيفاء املنفعة، وسيأيت هلا فصل كامل



 

  
 

الثاين عىل منفعة يف الذمة فيشرتط ضبطها بام ال خيتلف كخياطة ثوب بصفة كذا وبناء 

ته   ................................................ حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآ

، األرض السباخ التي تكون ملحية ال تنبت شيئًا، هذه األرض »وسبخة لزرع«: قال

اء، ومهام جعلت فيها من البذر لن تنبت شيًئا، ونعرف السبخة، مهام جعلت فيها  من ا

ذلك بعض األرايض واضحة جًدا، فمن استأجر أرًضا سبخة للزراعة مل تصح، لكن من 

استجر أرًضا سبخة ليجعلها مستودًعا أو ليجعلها حائًطا جيعل فيها بضائع ونحو ذلك نقول 

  .جيوز، فاملنفعة ال بد من معرفتها لالستئجار

، ذكرت يف البداية قال أن تكون اإلجارة »الثاين عىل منفعة يف الذمة  «: ل النوع الثاينقا

عىل املنفعة، عىل املنفعة بغض النظر من الذي يقوم باملنفعة، من الذي يقوم ال يلزم، العربة 

ت ميكانيكي أو : باملنفعة فلو أن رجًال ذهب آلخر، وقال أصلح يل سياريت املتعطلة، أ

ت اليل أصلحت نقول جيوز، حتى وإن مل تكن ميكانيكيًا، أو  ابحث يل ميكانيكي لكن أ

أعطاه ثوًبا قال خط يل هذا الثوب بخمسني، فيجوز له أن يبحث له عن خائط أن خييط له، 

  .وهكذا

إًذا العربة باملنفعة التي تكون يف الذمة، يف الذمة أي ليست اآلن حالة بل ال بد أن 

  .تكون مؤجلة

يشرتط ضبطها بام ال خيتلف كخياطة ثوب بصفة كذا وبناء حائط يذكر طوله ف «:قال

ته   .» وعرضه وسمكه وآ

قال : بام ال خيتلف، مثل ذلكيقول رشط املعاقدة يف الذمة، أن تضبط : يقول الشيخ

قبل منك، ثم كخياطة الثوب، أحياًنا بعض املحاالت ليس عنده خياطيني ا أ ، ولكن يقول أ

ك إنام يف احلقيقة عقدته عىل    ماذا؟يذهب للخياطني ويتعاقد معهم، نقول جيوز ذلك، أل

  



 

   
 

 

  ................................وأن ال جيمع بني تقدير املدة والعمل كلتخيطه يف يوم

فيأخذها وجيعلها عند  عىل املنفعة التي يف الذمة، ليست اآلن، يف وقتها، وإنام يف الذمة، 

خياط آخر، جيوز أو يفعلها بنفسه، لكن من رشطها أن تنضبط نوع اخلياطة واملوديل ونحو 

  .ذلك

هذه مثل العقود التي تسمى بعقود املقاوالت، أو بعض صور  .»أو بناء حائط«: قال

د، فحين ت باملوا يه أ ئذ عقود املقاوالت ليس مجيعها، عقود املقاوالت نوعان، عقد تأ

د البناء، من اإلسمنت والبلوك  يسمى ذلك العقد عقد إجارة، وأحياًنا يكون املقاول منه موا

  .وغري ذلك، فحينئذ نسمي هذا العقد عقد استصناع، وال نسميه عقد إجارة

  .وتكلمنا عن عقد االستصناع قبل ذلك يف باب السلم

د ومنه ال ك : عمل فقط، نقولنحن نتكلم هنا يف املقاول إذا كان منك مجيع املوا جيوز أ

تأيت لشخص املقاول ليس هو الذي يعمل، سيأيت بعامل، فتتفق معه عىل بناء حائط أو بيت 

أو غرفة، لكن برشط ذكر ما جرت العادة بذكره، يف زماهنم الطول والعرض والسامكة 

واآللة، اآللة أي التي جتعل يف وسطه، هل جيعل مثال خشب مسقط بخشب، املسقط 

د ختتلف، الضبط  بحجارة ع جتعل يف وسطه، اآلن الزمان خيتلف واملوا وا وهل جيعل فيه أ

  .خيتلف من زمان لزمان آخر

  .»وأن ال جيمع بني تقدير املدة والعمل كلتخيطه يف يوم  «: قال

ني عنها أخونا الشيخ قبل قليل ة أريد أن تنتبهوا معي فيها، وسأ   .نعم هذه املسأ

  



 

  
 

................................................................................  

يس كذلك، ذكرناها يف أول : الفقهاء يقولون اإلجارة تقدر إما باملدة وإما بالعمل أ

الدرس، التقدير بالعمل كأن يقول للخياط ِخط يل هذا الثوب، والتقدير بالعمل يقول 

: م كامل، فيأيت بالذي يعمل باخلياطة فيقولاعمل عندي يف مهنة اخلياطة مدة يو: للخياط

ينا  اعمل عندي، قد ِختط ثوب قد ِختط ثوبني، قد ختيط نصف ثوب، قد تعمل، قد ما يأ

  .زبائن اليوم

  .مقدرة بالعمل، والثانية إجارة مقدرة باملدة إجارة: فالنوع األول

طيب، الفقهاء يقولون ال جيوز اجلمع يف اإلجارة بني التقدير بالعمل، والتقدير باملدة 

اذا؟ ألهنم قالوا  قد : مًعا، فال جتوز أن تقول استأجرتك يوًما كامًال، لتخيط يل ثوًبا واحًدا، 

ا أريد : ينتهي أحد العقدين قبل اآلخر، فقد ينتهي اليوم ومل ينتهي من اإلجارة، فيقول أ

خالص أعطني حق اإلجارة، نقول مل ينتهي، وقد يكون العكس، ينتهي قبل اليوم من 

ت الذي انتهى  اخلياطة من العمل، فحينئذ قد يقول هذا أريد أن أخصم عليك، ويقول ال، أ

، فيكون ذلك سبب للخصومة، هذا كالمهم   .عملك مبكًرا

كان العقد متجًها للعمل،  وكالمهم متجه فيام إذا كان العقدان عقدي إجارة، وأما إذا

ة، انتبهوا معي جًدا، النائم استيقظ   .وأما املدة فرشط فيه فيصح، انتبهوا إىل هذه املسأ

إذا كان العقد متجه إىل العمل، واملدة رشط فيصح، ويكون الرشط حينئذ متعلق به 

ه يصح هذا الرشط عىل ال رواية اخلالف يف الرشط هل جيوز هذا الرشط أم ال، والصحيح أ

  الثانية، كيف ذلك؟

  



 

   
 

 

..................................................................................  

الذي يذهب للخياط يف احلقيقة ما استأجر اخلائط مدة يوم أو يومني، وإنام استأجر 

ل أريد أن أخيط الثوب عندك، لكن أريدك أن تنهي يل هذا الثوب خال: العمل، فقال

ت حمتبس يل أسبوًعا ألجل هذا العمل، : أسبوع، إًذا املدة هنا ليست عقد إجارة له، فتقول أ

  .وإنام جعل املدة رشًطا، فرق بني العقدين

متعلق ليس من باب مجع العقدين يف عقد، : إياك أن تفرق بني الصورتني، هنا نقول

ه   .يصح هذا الرشط وإنام متعلق يف قضية الرشط هل هذا يصح أم ال، والصحيح أ

  ما فائدة هذا الرشط؟

ه إذا وجد األمد، طبًع إذا أهنى العمل قبل املدة، صحت لكن ال يلزم : نقول أ

  .املستأجر أن يستلم العني إال عند وجود املدة

وإذا وجد األمد وهو متام األسبوع ومل ينتهي من اخلياطة مثال، جاز للمستأجر الفسخ، 

أسقط حقي فمددت لك يوم أو يومني أو : العقد، أو يقول فسخت: جيوز له الفسخ، يقول

  .ثالثة

وإنام يفسخ  ،ابتداٍء الال، : طيب هل جيوز له أن خيصم عليه من األجرة يشء؟ نقول

ال أريده، ثم يتفقان عىل سعر جديد إن أرادا سعًرا جديًدا، ألن هو الذي أخطأ، : العقد يقول

ئي، فحينئذ جيوز إذا جعلت يف املدة بينك وبينه الرشط، وإذا قلنا بالتوسع يف ا لرشط اجلزا

ئيًا فيجوز، فتقول ابني يل هذا البيت يف مدة سنة، وكل شهر تتأخر عن املدة : رشًطا جزا

ئي مبلغ كذا وكذا   .عليك رشط جزا

  



 

  
 

  ...................................... وكون العمل ال يشرتط أن يكون فاعله مسلام

ئي صدر ق  رار من املجامع الفقهية، املجمع الفقهي الدويل، ومن جممع والرشط اجلزا

ئية إال يف حالة  ه جيوز الرشوط اجلزا الفقه الذي هنا يف مكة، ومن هيئة كبار العلامء مجيًعا، أ

  .واحدة يف الديون، فإنه ال جيوز، فإنه يكون ربا

فها ناسب أن والرشط اجلزائي له بحث طويل جًدا ليس هذا حمله، لكن ملن أراد أن يعر

يعرف هذا احلكم، إال يف الديون، فام جيوز شخص آلخر أن يقول أقرضتك أو بعتك هذه 

ف واألجل بعد شهر، فإذا مل تسدد يل بعد شهر، فعليك رشط جزائي تزيد بعد كذا،  العني بأ

أو عليك أن تعطيني إجار كذا، أو تعمل يل كذا، فإن كل قرض جر نفًعا فهو ربا، وكل دين 

ايضجر من   .فعة فهو ربا، وسبق معنا يف الدرس ا

ة مهمة  جًدا، ما الفرق بني أن جيمع بني أمدين، وبني أن  إًذا افهموا معي هذه املسأ

  .يعاقد عىل عمل، وجيعل الرشط، وجيعل املدة رشًطا، فرق بني الصورتني

  .األوىل ممنوعة، والثانية جائزة، عىل تفصيل وخالف يف بعض اجلزئيات

  .»وكون العمل ال يشرتط أن يكون فاعله مسلام  «: قال

نعم يقول الشيخ أن بعض العقود التي يستأجر عليها، يلزم أن يكون العامل فيها 

مسلًام، ألن فيها معنى القربة، وكل ما كان فيه معنى القربة مم يشرتط فيه اإلسالم، فال جيوز 

  .االستئجار عليه، ركزوا معي

  

  



 

   
 

 

  .................. وإقامة وإمامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ألذان اإلجارةفال تصح 

ه ال يصح إال من  ه من أعامل القرب؟ أي أ كل ما يكون من أعامل الُقرب، ما معنى أ

املسلم، ما الفرق بني املسلم والكافر؟ النية، ألن الكافر ال نية له، كل ما كان من أعامل 

أن نذكر ما هي أعامل القرب، نقول يستثنى من  الُقرب ال تصح اإلجارة عليه مطلًقا، قبل

  .ذلك أمران، أو نجعل االستثناء بعد ما نذكر أعامل القرب

  .» ألذان وإقامة اإلجارةفال تصح  «: قال

خذ أجرة مقابل أن تؤذن أو تقيم، يقولون ما : ال يصح أن تستأجر آخر، فتقول: قال

واختذ مؤذًنا ال يأخذ عىل أذانه «: قال -صىل اهللا عليه وسلم- جيوز، ودليل ذلك أن النبي 

وألن املؤذن ال يصح أذانه إال إذا نوى القربة إىل اهللا عز وجل، فإن نوى األجر فإن  »أجًرا 

  .نيته تكون لألجر فال تصح عمله

  .سيأيت صور االستثناء بعد قليل

  .»وتعليم وإمامة«

، »قرآنوتعليم «: مة، قالوإمامة اإلمام ال جيوز أن يأخذ أجًرا كذلك عىل اإلما: قال

الذي يعلم قرآن ال يأخذ األجرة عىل التعليم، ألن هذه من أعامل القرب هللا عز وجل، سيأيت 

ا أعمل أن هناك صور مستثناه ستأيت بعد قليل   .بعد قليل، أ

، ألن احلديث وحي من اهللا جل وعال، وأما الفقه فيه قوالن، »حديث و وفقه«: قال

إن : مستنبط من الكتاب والسنة، فيأخذ حكمهام، وبعض العلامء قالفبعض أهل العلم إنه 

  .الفقه صنعة، فلام كان صنعة جاز أخذ العوض عليه



 

  
 

  .......وحيرم أخذ األجرة عليه وجتوز اجلعالة  ونيابة يف حج وقضاء وال يقع إال قربة لفاعله

ز أن يكون مهًرا يف وجاز أن يكون مهًرا يف النكاح، أما تعليم القرآن والسنة، فال جيو

ينا    .إن شاء اهللايف الدروس  إن شاء اهللالنكاح، كام سيأ

ًضا ال جيوز فيه »حج يف ونيابة«: قال ، يعني أن حيج شخص عن آخر بامل، هذا أ

األجرة أن يأخذ أجرة عليه، لكن جيوز أن يأخذ ماذا؟ أن يأخذ النفقة، يأخذ النفقة، كم 

ت الذي يريد : النفقة؟ نقول ن؟ سأحج من املدينة إىل مكة، عادة من أ أن حيج ستحج من أ

آالف ريال، فنقول النائب يأخذ هذه  ٧-٦حيج من املدينة إىل مكة، ينفق عىل أقل تقدير 

  .الست أو السبع، إذا كان محل أو ربام كان أقل من ذلك

فيه أخذ ، أي تويل القضاء، فإن تويل القضاء من أعامل القرب، فال جيوز »وقضاء«: قال

  .األجرة

ألن هذه من أعامل القرب، فال جيوز أخذ األجرة ، »لفاعله قربة إال وال يقع«: قال

  .عليها، ألهنا ما تقع إال للفاعل فقط، دون ما عداه

  .»وحيرم أخذ األجرة عليه وجتوز اجلعالة  «: قال

  .وحيرم أخذ األجرة عليه وعىل كل ما سبق، وجتوز اجلعالة: قال

التي سبق ذكرها، جيوز أخذ العوض شوف أخذ العوض ما نقول أجرة،  أعامل القرب

  :وإنام نقول جيوز أخذ العوض يف صور

  .إذا كان رزًقا، ومعنى كونه رزًقا، أي من بيت مال املسلمني: الصورة األوىل

  

  



 

   
 

 

...............................................................................  

فيجوز أن يؤخذ للمعلم وللمؤذن وللقايض، ولإلمام، أن يأخذ من بيت مال 

املسلمني، ألن هذا يسمى رزق، وانقعد إمجاع املسلمني عىل أن الرزق جيوز أخذه يف أعامل 

  .القرب، هذه الصورة األوىل

ه جيوز أخذ اجلعالة عىل أعامل القرب، وال جيوز أخذ األجرة، وما : الصورة الثانية أ

  .رق بني اجلعالة واألجرة؟ أن اجلعالة عىل النتيجة، بينام األجرة عىل العمل أو االحتباسالف

اجلعالة عىل النتيجة، ولذلك انظروا معي، الرقية من يرقي غريه، هذا عمل قرب أم 

ه ال جيوز  ليس بقربة؟ قربة، يقول بعض أهل العلم كشيخ تقي الدين، انعقد اإلمجاع عىل أ

ا ذهبوا لذلك  الرقية، لكن ما الذي جيوز؟ اجلعالة، حديث أيب سعيدأخذ األجرة عىل 

و سعيد    .الفاحتة ماذا قال؟ اجعلوا لنا ُجعًال  -ريض اهللا عنه- الرجل الذي، فقرأ عليه أ

، لقال و سعيد مستئجًرا أو مستأجًرا : طيب ما الفرق بني اإلجارة واجلُعلة؟ لو كان أ

ا قال عىل الشفاء جازسأقرأ عليكم بمبلغ كذا، عىل الق   .راءة عىل الفعل، عىل العمل، لكن 

إًذا فمن أخذ أجرة عىل الشفاء من الرقية جاز، وعىل الفعل مل جيز، وُحكي إمجاًعا بني 

يأخذ كل  أهل العلم، مثال ذلك تعليم القرآن، من علم غريه، عىل أن يأخذ أجرة، عىل اليوم

م، وُح    .كي إمجاع عليهشهر مبلغ كذا، فقهاؤنا يقولون حرا

ه إذا أهنى جزًءا فله كذا، جيوز، عىل النتيجة، ولذلك قد يكون  لكن عىل النتيجة أ

الصبي ذكيًا، نبيًها حافًظا، فتأخذ اجلُعل برسعة، وقد يكون الصبي دون ذلك فال تأخذ من 

ه اجلعل شيئًا، فلذلك جيوز أخذ اجلعل عىل تعليم القرآن، وال جيوز أخذ األجرة عليه، هذ

  .إيش؟ الصورة الثانية



 

  
 

...................................................................................  

إًذا عرفنا الصورة األوىل الرزق من بيت مال املسلمني، مثل وظائف املؤذنني عندنا 

ينا در إن شاء س كامل بحمد اهللا، واألمر الثاين ماذا؟ اجلعالة التي تكون عىل النتيجة وسيأ

  .بعد غد عن اجلعالة اهللا

ف : الصورة الثالثة أن أهل العلم من فقهائنا يقولون، ومنهم بعض املشايخ مشايخ أ

ه جيوز أخذ األجرة عىل بعض أعامل القرب باحلاجة، : فيها رسالة سامها الربهان، يقولون أ

اذا قلت عىل بعض أعامل القرب؟ ألن  جيوز أخذ األجرة عىل بعض أعامل القرب للحاجة، 

إن : مجيع أعامل القرب، وإنام يف بعضها، مثال ذلك، قال املشايخ، قالوا  احلاجة ال تتحقق يف

معلم القرآن إذا مل يأخذ رابًتا شهرًيا، فلن جيلس لك، يريد أن يكتسب، فلذلك نقول جيوز 

  .للحاجة، حاجة من؟ حاجة التعليم وحاجة املسلمني

ال رات ًبا، جيوز أخذ األجرة له، البلد التي ال يكون فيها إمام واملؤذن، يأخذ من بيت ا

ألجل احلاجة العامة، وعندنا قاعدة، وهذه القاعدة ُيعملها فقهاؤنا وفقهاء مذهب اإلمام 

ه  مالك، وبعض فقهاء مذهب الشافعي، نص عىل ذلك الكردي املدين يف حواشيه املدنية، أ

  .جيوز الصريورة للقول الضعيفة للحاجة العامة

ف بعضهم فيها كتاًبا سامه رفع العتب واملالم عىل من قال األخذ بالقول الضعيف  وأ

م، إًذا عند احلاجة واملصلحة العامة فيجوز، وبناء عىل  م، فهو ليس بحرا رضورة ليس بحرا

  .فيجوز لك أخذها، لكن إذا ارتفعت احلاجة يرجع احلكم إىل أصله: ذلك فنقول

  

  



 

   
 

 

برشط كونه مثله يف الرضر  فصل وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه لكن

ة املركوب أو دونه   ..............................وعىل املؤجر كل ما جرت به العادة من آ

، جيوز له أن يستويف »وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه«: نعم يقول الشيخ رمحة اهللا عليه

ء الذي ناب مقامه  املنفعة بنفسه، بالسكنة والركوب ونحو ذلك، أو بمن يقوم مقامه، سوا

من أهله أو غريًبا، وسواء كان جماًنا، يعني وهب املنفعة لغريه، أو كانت بعوض، وتكلمنا 

ة قبل قليل يف أول عندما ناسب ذكرها يف كالم املصنف قبل قليل   .عن هذه املسأ

 املنفعة مثله يف الرضر، أو دونه، لكن برشط كونه أو كون يعني كون املستويف: قال

بحيث ال يرض صاحب املنفعة، إًذا قوله يف الرضر، أي باعتبار صفته، وباعتبار نوع املنفعة 

  .التي استؤجر هلا

بدأ يتكلم املصنف هنا عن ما هي األشياء الواجبة عىل املؤجر أي مالك املنفعة ابتداء 

فبدأ يقول، إن املؤجر جيب عليه أشياء، ضابط  وعىل املستأجر الذي اشرتى منه هذه املنفعة،

هذه األشياء ضابطان، الضابط األول، أن تكون املنفعة ال تستوىف بدوهنا، والضابط الثاين، 

  .أن تكون العادة قد جرت بذلك

  .، مم يمكن االنتفاع هبا»دة بهكل ما جرت العا«: ولذلك يقول املصنف

ة املركوب«: قال: رضب أمثلة ة ا»كآ ة ، آ ملركوب يعني التي الدابة إذا كانت عليها آ

  .حتتاجها للركوب، ومثلها السيارة إذ كان هلا كفارات مثال ونحو ذلك فإهنا جتب عىل املؤجر

  

  



 

  
 

ائل وتطيني السطح  والقود والشيل واحلط وترميم الدار بإصالح املنكرس وإقامة ا

  .......................................... وعىل املستأجر املحمل وتنظيفه من الثلج ونحوه

ة ويقودها أو ، يعني الفعل، أن املؤجر هو الذي يسوق الداب»والقود والسوق«: قال

  .السيارة يقود

البضاعة من املكان الفالين إىل ، إذا كانا قد اتفقا عىل أن ينقال »والشيل واحلط«: قال

والذي حيطها هو املؤجر إال أن يكون بينهم املكان الفالين فالذي حيمل البضاعة هو املؤجر 

  .رشط، أن تأيت بعامل يؤجر، فأصل العقد يستلزم ذلك، ويوجب ذلك، هذا هو األصل

يعني  إذا كانت العني املؤجرة دار، واحتاجت ترميًام، فيجب عىل  »وترميم الدار«: قال

ائل«: املؤجر، قال دار أو السقف فإنه جيب ، كل إذا مال اجل»بإصالح املنكرس منها وإقامة ا

، السطح مع املطر تعرفون بيوتنا القديمة، إذا جاء املطر ختر »وتطيني السطح«: ذلك، قال

فتحتاج إىل تطيني مرة أخرى، والفرش ربام يسقط بعضه فحينئذ هذا التطيني واجب عىل 

  .املؤجر

وط هذا ، إذا وجد يشء يعني يمنع خيشى منه السق»وتنظيفه من الثلج ونحوه«: قال

  .السطح، فإنه جيب عىل املؤجر ألن العادة جرت به، وال يمكن االنتفاع بدونه

  .بدأ يتكلم املصنف ماهي األشياء الواجبة عىل املستأجر

  :يقول الشيخ الواجب عىل املستأجر أمران

، »كاملحمل«: هو كل ما زاد عن املنفعة، وكانت فيه منفعة خاصة به، قال: األمر األول

ُجيعل فوق الدابة، فرتكب فيه النساء مثال، ويكون بفتح امليم األوىل، وكرس امليم وهو الذي 

  .الثانية



 

   
 

 

  ...........واملظله وتفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه إن حصل بفعله 

هذا اَملحِمل إنام هو عىل املستأجر، مثل جعل بعض األشياء عىل الكريس ونحو ذلك 

  .تأجرهذا عىل املس

هذه واجبة عليه، ألهنا يمكن االنتفاع ، تكون فوق البيت أو عىل الفناء، »واملظلة«: قال

  .بدوهنا، ومل جتري العادة هبا

ا يف وقته، وأما ، إذا كانت البالوع»وتفريغ البالوعة والكانيف«: قال ة والكانيف امتأل

  .إذا كانت مليئة قبله فتجب عىل املؤجر

، فكل وسخ يكون يف الدار فإنه واجب عىل »الزبل ونحوهالدار من وكنس «: قال

  .املستأجر

اذا؟ أراد املصنف أن يذكر أمثلة، ومل يذكر مناطات، مل؟  هذا الكالم أورده املصنف 

ألن هذه األمثلة يستطيع طالب العلم أن يرجع للمطوالت فيأخذ املناطات التي ذكرهتا قبل 

  .ستأجرقليل ومها مناطني للمؤجر ومناطني للم

هذه املناطات إذا وجد خصومة بني املستأجر واملؤجر فنرجع هلا، يف ما الذي جيب عىل 

  .كل واحد منهام، ويغرم بإسقاطه

ه  نقف عند هذا احلد لقرب األذان، وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آ

  .وصحبه أمجعني

  .سيكون حتت بإذن اهللا نكمل غًدا بمشيئة اهللا عز وجل، غًدا فوق وال حتت، غًدا

   



 

  
 

عقد اإلجار الذي جيدد تلقائيًا كل عام، هل هو عقد ممتد إىل ما شاء : أخونا يقول :سؤال

  اهللا، أم إذا أراد صاحبه قطع العني، صاحب العني قطع العقد فهل هذا جائز؟

ه حمدد املدة باألمد : نقول ه جيدد يف كل سنة، فإنه معنى ذلك أ نعم، إذا ُنص يف العقد أ

  .القصري

  ؟منصوص فيه جيدد تلقائيًا إذا كانت العقد: هذا أخونا يقول :سؤال

ه إذا انتهت املدة فقد انتهى العقد، فإما أن جيدد بنص جديد، وإما   فمعنى ذلك أ

  .السكوت معناه التجديد مرة أخرى

  مسبًقا ملدة سنة مثال؟هل جيوز إجار السكن وقبض الثمن : هذا أخونا يقول

يناإن شاء اهللا يف درس الغد أن ذلك جائز، وهذا من باب تعجيل األجرة، وأن  سيأ

  .زهذا جائ

  هل جيوز تأجري السيارة ملدة طويلة، ثم تكون بيًعا بعد ذلك؟ : يقول أخونا

هذا العقد الذي يسمى بعقد اإلجار املنتهي بالتملك، ونقول اإلجارة املنتهي بالتملك 

ة، وإنام هو عقد بيع  عقد صحيح، لكنه ليس عقد إجارة، وهذا هو أقرب األقوال يف املسأ

نا نرى يعني فقهاؤنا يرون، أن  للعني، مع رهنها، عقد بيع بتقسيط الثمن مع رهن العني، أل

العقد ال عربة بلفظه بتسميته إجارة، وإنام العربة بحقيقته، فيكون بيًعا بالتقسيط مع رهن 

  .السلعة حلني السداد، فإن مل يسدد فإن العيد ُتباع ويدفع منها الباقي من الثمن

  



 

   
 

 

  مامه امرأة أو مرة من أمامه؟هل تبطل صالة الرجل إذا كان أ: يقول

ًضا عندهم ة تصيل فليس كذلك، أ   .يف احلرم ال، وإن كانت أمامه امرأ

  .قصدنا هذا خارج الدرس ولكن ما مشكلة

ى لزوجتي عذر رشعي قبل وصولنا قصدنا العمرة، ونحن  من أهل سكاكة، ولكن أ

ن حترم؟ امليقات ونحن أحرمنا إال هي، ونحن اآلن بمكة وقد طهرت من العذر   فمن أ

  :نقول لكم حالتان

إذا كنتم قد دخلتم، دخلت مكة جتاوزت امليقات، وهي عازمة عىل أن : احلالة األوىل

  .تأخذ عمرة، فإنه حينئذ جيب عليها الرجوع للميقات، ما دامت مل حترم

إذا كانت مل تعزم، وإنام قالت سأدخل إىل مكة من غري عمرة، وسأعود : احلالة الثانية

  :لبلديت غري حمرمة، فهذه فيها قولني

ه جيوز هلا أن حترم من أدنى  املشهور، جيب أن ترجع إىل امليقات، والذي عليه الفتوى أ

اِحلل، تبحث مسجد عائشة ريض اهللا عنها، أو من عرفة أو من غريها، التنعيم نعم مسجد 

  .عائشة يف التنعيم

من مجعية حتفيظ القرآن، هل هذا معلموا التحفيظ يأخذون راتب : هذا أخونا يقول

  حمرم؟

  .ال بل هو جائز، وتقدم قبل قليل

  



 

  
 

إجار الفنادق متى يبدأ يف الرشع، علًام أن عرفهم يبدأ من الساعة : هذا أخونا يقول

  .الثانية ظهًرا حتى غًدا الساعة الثانية ظهًرا 

دهم يبدأ دام نصوا عىل ذلك جتده عىل اللوحة أمامهم، فإن معنى ذلك عقما : نقول

  .بذلك

  إجار العربات داخل احلرم، هل هو بجائز؟ :هذا أخونا يقول

ء وال اإلجارة يف داخل املساجد،  ه ال جيوز، البيع وال الرشا حة أ الفقهاء نصوا رصا

  .ومن أعظم املساجد قدًرا


